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1.Inledning 
1.1.Problemformulering 
Är det verkligen intressant med uppfostran? Få frågor är så personliga som de som handlar 

om barn och få frågor kan orsaka så många känslor som när en förälder kritiseras rörande 

behandlingen av sitt barn. Av den anledningen är det av intresse att undersöka hur olika 

synsätt på barnuppfostran tolkas och presenteras. Vid första anblicken kan kopplingen mellan 

socialt arbete och barnuppfostran verka långsökt men exempelvis arbete på ett HVB eller 

SIShem innebär ett direkt ansvar för "god vård och fostran" (6 kap. 3 § 1 pt. 

Socialtjänstlagen 2001:453). Även under en familjeutredning där föräldraförmågan ska 

bedömas behöver socionomen ha kunskap om samhällets syn på barn med problembeteenden 

och barnuppfostran samt vilka olika metoder det finns för att få en positiv relationen mellan 

barn och vuxna. Socionomen bör även vara medveten om sin egen syn och vilka 

konsekvenser det kan innebära för arbetet.   

1.2.Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa olika sätt att se på barnuppfostran genom att analysera 

tre olika perspektiv som presenteras av professionella i tre artiklar från Göteborgsposten.  

 

1.3.Frågeställningar 
1. Med vilka ord framställer författarna olika perspektiv på uppfostran? 

2. Hur beskrivs författarnas perspektiv på uppfostran utifrån 

claimsmakingteorin? 

3. Vilken av Baumrinds föräldratyper (se 3.4) kan det utläsas att 

författarna själva nyttjar eller talar för, och vilken eller vilka typer talar 

de mot? 
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2. Kunskapsläge 

2.1.Uppväxtens betydelse 
Ett barns uppväxt och relation till sina föräldrar kan anses vara av stor vikt för dess senare 

liv som vuxen. Enligt anknytningsteorin är fokus de första åren på att skapa en fungerande 

anknytning mellan barn och vårdare. Typen av anknytning beror först på hur den vuxne 

reagerar på barnets signaler och senare hur barnet och den vuxne samspelar (Bowlby 2010).  

 

2.2.Uppfostringsstilens betydelse 
Att barn inte alltid lyder sina föräldrar utan istället utmanar och "beter sig olämpligt" är helt 

naturligt och en del i barnets process att utvecklas till en autonom vuxen. För att kunna tala 

om en beteendestörning behöver problematiken vara återkommande och utbredd. Barnet kan 

bete sig störande, överreagera våldsamt, upplevas som att det inte lyssnar och vill provocera. 

Detta beteende tvingar omgivningen att reagera och kan skapa irritation, frustration och en 

känsla av misslyckande för föräldrarna (Socialstyrelsen 2010, s. 914). 

 

I en amerikansk studie var målsättningen att undersöka om kön, ålder och uppfostringsstil 

skulle kunna fungera som en reglerande faktor mellan fysisk aggressivitet (proaktiv och 

reaktiv) och diagnoser som trotssyndrom och uppförandestörning. Proaktiv aggressivitet 

beskrivs som en inlärd och planerande aggressivitet, så som vid mobbning, medan reaktiv 

aggressivitet är en spontan och kraftfull reaktion på ett uppfattat hot och kännetecknas ofta 

av en bristande planeringsförmåga hos barnet (Rathert, Pederson, Fite, Stoppelbein & 

Greening 2015). Analysverktyget för att studera de olika uppfostringsstilarna som använts 

på barnen utgick från Baumrinds teori, som förklaras närmare under rubriken "Baumrinds 

uppfostringsstilar" nedan. Resultatet av studien visade att det finns ett samband mellan 

proaktiv och reaktiv aggressivitet och dessa psykiska diagnoser, men också att 

uppfostringsstilen var den faktor som hade störst inverkan på korrelationen mellan proaktiv 

aggressivitet och diagnosen trotssyndrom hos flickorna och de äldre barnen i gruppen. De 

uppfostringsstilar som gav ett samband mellan proaktiv aggressivitet och trotssyndrom 

karaktäriserades av att vara tillåtande eller auktoritära. Det fanns även ett positivt samband 
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mellan den auktoritära föräldrastilen och reaktiv aggression. Vidare noterade 

undersökningen att tidigare forskning funnit samband mellan tillåtande och auktoritär 

föräldrastil med problem i skolan, droganvändning samt ungdomsbrottslighet (Baumrind 

1991; Slicker 1998 se Rathert et al. 2015, s. 2). 

 

2.3.Rättsläget för uppfostran 
I svensk lag är ansvar och förpliktelser för föräldrar samt rättigheter för barn placerade i 

Föräldrabalken (1949:381). Uppfostran regleras i 6 kap. 1 § FB (SFS 1983:47) och i 6 kap. 

2 a § FB (SFS 2006:458). Paragraferna är delvis i formen av ramlagar, det vill säga att 

generella mål och ideal framställs, men den specifika implementationen lämnas som en 

tolkningsfråga. I detta fall kan då nämnas att "Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en 

god fostran." (6 kap. 1 § FB SFS 1983:47) och att "Hänsyn skall tas till barnets vilja med 

beaktande av barnets ålder och mognad." (6 kap. 2 a § FB SFS 2006:458). Andra delar av 

paragraferna är mer specifika i det att de ger rättigheter till barnen (6 kap. 2 a § 1:a st FB 

SFS 2006:458) eller förpliktelser för föräldrarna (6 kap. 1 § 2:a mening FB SFS 1983:47).  

 

Lagarna ger dock inte anvisningar till vilka specifika metoder som ska användas för att 

uppfostra barn med ett undantag; man får ej använda aga som uppfostran. Rätten till att aga 

sina barn plockades bort 1966 och därmed inkluderades per automatik våld mot barn under 

brottsbalkens regler gällande misshandel. 1978 infördes det uttryckliga förbudet mot aga i 

dåvarande 6 kap. 3 § FB genom tillägget "Barnet får inte utsättas för kroppslig bestraffning 

eller annan kränkande behandling." (Justitiedepartementet 1978). Denna mening finns kvar i 

stor sett oförändrad form i 6 kap. 1 § FB (SFS 1983:47). 

 

2.4.Förälder vs. Vårdnadshavare 
När vi i denna uppsats talar om föräldrar syftar vi på den eller de vuxna som är närvarande 

och ansvarar för barnets uppfostran. Det förutsätter inte ett biologiskt föräldraskap, utan kan 

vara en person som till exempel en mor eller farförälder, familjehem eller adoptivförälder.  
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3.Teoretiska utgångspunkter 
3.1.Konstruktivism 
Det vetenskapsteoretiska perspektivet i denna uppsats är konstruktivistiskt. Enligt detta 

perspektiv finns det inte någon ständig, objektiv och oberoende verklighet, utan verkligheten 

skapas genom språkliga handlingar. Därför kan tolkningen skilja sig åt beroende på vem som 

kommunicerar, vem som uppmärksammar det och i vilket sammanhang detta sker (Bergström 

& Boréus 2012, s. 28). Detta utgångsläge är användbart eftersom vi kommer att analysera 

olika perspektiv på uppfostran som innebär olika syn och beskrivningar av omvärlden. 

  

3.2.Diskurs och diskursanalys 
Begreppet diskurs kan ha viss skillnad i betydelse beroende på vem som använder sig av det. 

Bergström och Boréus definierar diskurs som "ett regelsystem som legitimerar vissa 

kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet" 

(Bergström & Boréus 2012, s. 358).   

 

Diskursanalys är en vetenskaplig teori och metod som utgår från språket. I en utveckling av 

den ursprungliga lingvistiska diskursanalysen utformades den kritiska diskursanalysen. Där 

undersöks vilka ord och begrepp som väljs ut för att beskriva ett fenomen, men också deras 

innebörd i en större social kontext. (Bergström & Boréus 2012, s. 354356). Syftet med den 

kritiska diskursanalysen är att tolka texter genom att jämföra dem och söka mönster i vad 

som är uttalat och icke uttalat och därigenom utröna diskursen som visar synen på det som 

avhandlas (Bergström & Boréus 2012, s. 34).  

 

En viktig komponent i det konstruktivistiska perspektivet är synen på makt och vetande som 

evigt sammanflätade. Det förklaras med att om språket är avgörande i hur vi konstruerar 

verkligheten, blir det vi vet enbart det vi har förmågan att formulera. Därför blir språket 

också källan till vem som har makten att definiera verkligheten och vad vi har kunskap om 

(Thomassen 2007, s. 138).  
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3.3.Claimsmaking 
Claimsmaking är en socialkonstruktivistisk teori där utgångspunkten är att ett visst fenomen 

enbart ses som ett socialt problem om det presenteras och uppfattas som det. Syns det inte, så 

finns det inte. Företeelsen behöver också förstås som ett problem som är verkligt, 

oroväckande och omfattande, samt att det går och bör förändras. Claims innebär de anspråk 

som görs för att förändra synen på en omständighet till att ses som ett socialt problem. Det är 

således en fråga om etikettering av en situation. I detta stämplingsperspektiv ligger fokus på 

omgivningens behandling av, eller reaktioner på, det "avvikande fenomenet" (Ejrnes och 

Kristiansen 2013, s.8182). Claims kan vara verbala, visuella eller beteendemässiga (Loseke 

2003, s. 2526). De som utför dessa anspråk benämns som claimsmakers och kan exempelvis 

bestå av professionella yrkespersoner, politiker eller andra påtryckargrupper. Beroende på 

vem claimsmakern är kan det finnas skilda syften med att utföra claimet. Det finns en 

hierarki för claimsmakers där olika sociala positioner ger större eller mindre rätt att uttala 

sig. I det övre skiktet finns claimsmakers som är forskare eller har professionella titlar. 

Sociala problem har alltid en moraliskt värderande dimension även när de presenteras med 

vetenskapliga fakta (Loseke 2003, s. 3137) och dessa gruppers subjektiva uppfattningar 

kommer att ha en avgörande betydelse för konstruktionen av problem och problemgrupper 

(Ejrnes och Kristiansen 2013, s.82). Claimsmakers vänder sig till en publik vars medlemmar 

har som uppgift att tolka om claimet är trovärdigt och angeläget. Publiken behöver inte bestå 

av en större massa som hela allmänheten, utan kan innebära något så litet som en person, eller 

en viss grupp. Olika publiker definierar problem på olika sätt, beroende på deras erfarenhet 

och kunskap. Precis som inom claimsmakers finns det en rangordning hos publiken där vissa 

anses ha större befogenhet och kompetens att värdera budskapet i claimen (Loseke 2003, s. 

2729). 

3.4.Baumrinds uppfostringsstilar 
Baumrind (2013) beskriver utifrån två dimensioner fyra uppfostringsstilar. De två 

dimensionerna hon använder är responsivitet och kravställande. Responsivitet är hur pass 

mottaglig och observant föräldern är till sina barns behov, vilja, temperament och 

tankemönster. Kravställande kan i sin tur delas upp i två komponenter: övervakning och 

konfrontativ kontroll. I termen övervakning inkluderar hon att ge barnen ramar, struktur och 
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förutsägbarhet. Konfrontativ kontroll handlar om att aktivt forma barnens beteende samt 

dämpa potentiellt skadliga yttringar av barnets självuttryck (Baumrind 2013, s. 26).  

 

Tabell 1: Uppfostringsstilar 

  Responsivitet 

Låg  Hög 

Kravställande 
Låg  Försummande  Tillåtande 

Hög  Auktoritär  Auktoritativ 

 

Med utgångspunkt i de två dimensionerna responsivitet och kravställande har Baumrind 

identifierat fyra stycken uppfostringsstilar: försummande, tillåtande, auktoritär och 

auktoritativ. Den försummande uppfostringsstilen kännetecknas av låga nivåer av både 

responsivitet och kravställande. Föräldern ser alltså inte barnets behov och är inte behjälplig 

med att sätta upp strukturer och förutsägbarhet. Den tillåtande föräldern har en demokratisk 

personlighet och är lyhörd för barnens behov och överseende med barnets handlingar. En 

auktoritär förälder är maktorienterad, hierarkisk och krävande, utan hänsynstagande till 

barnets förmågor. Auktoritativa föräldrar utövar konfrontativ kontroll och utan, eller mycket 

lite, tvingande kontroll samtidigt som de är responsiva och stöttande gällande barnets 

autonomi Baumrind (2013).  

 

4.Metod 
4.1. Insamlingsförfarandet samt urval 
Urvalet var i form av ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011, s.194) då Tobias Harms sedan 

tidigare kände till tre författare inom området barn och uppfostran. Urvalet består av artiklar 

skrivna av eller om de tre författarna som belyser problematiken ur olika perspektiv. Dessa 

författare är intressanta eftersom de alla kan ses som experter på sitt område, de tar plats i det 

offentliga rummet och har möjlighet att påverka människors syn på uppfostran. Första 

artikeln "Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa" har skrivits av David Eberhard, aktiv 

inom vuxenpsykiatrin (Eberhard 2013). Den andra artikeln är "Föräldraskap är ingen 
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maktkamp" av Jesper Juul, familjeterapeut från Danmark (Juul 2013). Tredje artikeln "Barn 

gör rätt om de kan" är en redogörelse av Ross Greenes åsikter skriven av kulturskribenten och 

läraren Ingrid Bosseldal. Ross Greene är en amerikansk barnpsykolog. Fortsättningsvis 

kommer vi, för att öka läsbarheten, inte skriva ut referenser när vi skriver om dessa artiklar. 

 

Artikeln av Eberhard valdes ut eftersom vi uppfattade hans åsikter som kontroversiella, vilket 

gör hans text mer intressant att analysera. Denna debattartikel var även den mest lästa artikeln 

på Göteborgsposten under 2013 (Karlsson 2014). Juul skrev ett svar till Eberhards artikel och 

därför valde vi att inkludera den texten. Vi valde Bosseldal eftersom vi från början uppfattade 

det som att hennes text stod mellan Eberhards och Juuls hållning gällande uppfostran. 

Tidningar kan ha olika profiler och även om de utvalda artiklarna var debattartiklar, vilka 

generellt sett inte skrivs av anställda på tidningen, ser vi ett värde i att alla de använda 

artiklarna var publicerade i samma tidning.  

 

Sökord 

Dessa sökord användes för att hitta artiklarna 
Google: "david eberhard barn" 

Google: "jesper juul debatt" 

Research Retriever: "greene uppfostra" 

 

4.2.Metoddiskussion 
Syftet med denna studie är att belysa olika sätt att se på barnuppfostran genom att analysera 

tre olika perspektiv som presenteras av professionella. Vi har velat utforska sambandet 

mellan det språk författarna använder och synliggöra hur skilda synsätt och attityder målas 

upp. Den metod som valts är kvalitativ, vilket innebär att den möjliggjort för oss att tolka och 

förstå uppfattningar, perspektiv och synsätt (Bryman 2011). 

 

Bryman skriver att diskursanalysens fokus ligger på den framställning av verkligheten som 

olika medlemmar i den miljö som studeras uttrycker (Bryman 2011, s.475), lika mycket 

genom det som sägs som genom det som inte sägs, och vidare hur deras tolkningar formar 

denna framställning av verkligheten. Genom att utföra en sorts diskursanalys har vårt mål 
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varit att just synliggöra dessa framställningar och den relation som finns mellan de olika 

parterna i diskursen. Diskursanalys kan ses som ett begränsat redskap, men då 

frågeställningarna i denna studie syftar till att synliggöra perspektivet som empirins språk 

producerar, har valet av metod förefallit oss naturligt. 

  

Vad vi ställer oss kritiska till är valet av artiklar samt analysförfarandet. Här blir frågor om 

validitet samt reliabilitet aktuella. Hur väl har denna studie lyckats porträttera den realitet 

som studerats? Hur mycket har våra personliga diskurser samt vårt inträde i olika diskurser 

påverkat slutsatserna? Å andra sidan menar konstruktivister att det är svårt att överhuvudtaget 

aktualisera begreppet validitet då detta perspektiv talar emot att det skulle existera en enda 

sann verklighet. Frågan som således blir viktig är att problematisera den roll vi som 

uppsatsförfattare har i skapandet av diskursen då vi omöjligen kan ställa oss utanför 

diskursen och förhålla oss objektiva till det vi studerar. 

  

Detta resonemang för oss vidare till diskussionen om valet av empiri som vi, som tidigare 

redogjort, inte utförts slumpmässigt. Man kan definiera det som att vi byggt upp, genom våra 

förutfattade meningar gällande författarnas ståndpunkter, och sammanfört en diskurs som vi 

sedan har dekonstruerat i vår analys. Vi har gett läsaren möjlighet till vetenskaplig 

transparens genom att ge läsaren möjlighet att själva tolka den empiri vi grundat vår studie på 

i kap 4.1.  

  

Ytterligare kritik kan göras av vårt val av artiklar då texten som behandlar Greenes teorier är 

skrivna av en svensk journalist, det vill säga andrahandsuppgifter, medan övriga två artiklar 

är skrivna av de professionella själva. Vidare ställer vi oss frågande till Juuls artikel då han är 

dansk och artikeln är skriven på svenska. Detta kan innebära att artikeln översatts till svenska 

från danska. Relevansen av detta ligger i att diskursanalysen fokuserar som tidigare nämnts 

på språket och därför kan avvikelser och felkällor komma att leda till andra utfall. 

 

Frekvensordlista  

En frekvensordlista är en sammanställning av alla ord i texten och hur ofta de förekommer. 

Om vissa ord förekommer ofta, exempelvis barn eller förälder, kan det indikera perspektivets 
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fokus. Hänsyn måste tas till texternas olika längder, eftersom chansen att ett visst ord 

upprepas ökar i takt med ökande textmassa. 

 

En frekvensordlista har i den här undersökningen skapats med hjälp av sajten lix.se (Semios 

u.å.) där en text kan kopieras in för att sedan automatiskt utföra beräkningarna. Vi har valt att 

använda en frekvensordlista eftersom det ger oss ett stöd i perspektivanalysen genom att vi 

tydligt kan se vilka ord som återkommer ofta i texterna. Med utgångspunkt i 

syftesbeskrivningen har vi plockat ut olika böjningar av barn, föräldrar och uppfostra. 

 

Perspektivanalys och claimsmakinganalys 

Diskursanalyser följer sällan en generaliserad metod och det finns ingen mall som behöver 

följas. Forskaren arbetar ofta fram egna analysverktyg utifrån det diskursanalytiska 

sammanhanget och den specifika forskningsfrågan (Bergström & Boréus 2012, s. 381). Till 

vårt arbete har vi valt att använda oss av utvalda delar av Håkan Jönsons schema för 

perspektivanalys då detta verktyg öppnar upp för diskussion kring olika teman såsom 

problemets karaktär, orsaker bakom problemet och konsekvenser (Jönson 2010, s.104). 

Jönsons schema för perspektivanalys utgör därmed ett användbart verktyg för att ge insikt i 

texternas innehåll och har agerat som startpunkt i skrivandet av vårt arbete. Med hjälp av 

detta analysschema (se bilaga 1) har vi på ett systematiskt sätt analyserat de tre texterna. 

Vi har även analyserat texterna utifrån claimsmakingteorins begrepp, claims, claimsmakers 

och publik. Detta har gjorts för att undersöka författarna och deras budskap från en 

kompletterande position. 

 

Etiska frågor 

De tre analyserade artiklarna var publicerade i kvällstidningen GöteborgsPosten och 

publicerade med avsikten att bli lästa av en icke exklusiv grupp. Vi har därmed ansett att 

inget tillstånd för att använda deras artiklar till uppsatsen har behövts. Inga personer med 

extra skyddsvärde, så som barn, identifieras vid namn i artiklarna. Inga personer har därmed 

behövt bli avidentifierade i resultat och analysdelen. 
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Hur vi har delat upp arbetet 

Till analysförandet har vi haft huvudansvar för analysen av var sitt område, Irene 

perspektivanalysen, Lisa claimsmaking och Tobias frekvensordlistan samt Baumrinds 

föräldrastilar. 

5.Resultat och analys 
5.1.Frekvensordlista 
Tabell 2. Frekvensordlista 

  Eberhard  Juul  Greene (enligt 
Bosseldal) 

Antal ord totalt  939  1019  1466 

Barn*  21  20  50 

Föräld*  8  33  2 

*Uppfostra*  4  0  2 
Markeringen * betyder 0 eller fler tecken. Det vill säga summan av ordet i olika böjningar. 
 
I alla tre artiklarna nämns ordet barn i olika böjningar i hög grad, men Bosseldal använder det 

i större grad då det uppgår till hela 3,4% av hennes text. Hennes text ter sig därmed ha ett 

större fokus på barnet än de andra. Motsvarande fokus har Juul på föräldrar då 3,2% av hans 

text gäller det ordet. Detta ger intrycket att Juul mestadels vänder sig till föräldrarna och 

deras handlande, något som även bekräftas i den följande perspektivanalysen. Att Juul är 

familjeterapeut skulle kunna resultera i denna infallsvinkel. Greene, som Bosseldal skriver 

om, är barnpsykolog vilket på motsvarande sätt förklarar barnets centrala plats i hennes text. 

Bosseldal själv är lärare och har då primärt kontakt med barnen. Detta är i linje med ett 

uttalande från Greene som säger att även om läraren inte kan förändra barnets 

hemmasituation kan läraren påverka och hjälpa barnet när det är i skolan (Reynolds Lewis 

2015). 

 

En intressant observation är att trots att alla tre artiklarna i någon mening handlar om 

barnuppfostran är det försvinnande få gånger någon av författarna använder det ordet eller 
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någon böjning av det. Juul använder det aldrig, Bosseldal och Eberhard endast 0,1% 

respektive 0,4% av texten. 

5.2.  Perspektivanalys  

Karaktär och orsaker 

Författarna har olika ingång till hur problemet med uppfostran ska förklaras. Eberhard har 

skolan som utgångspunkt. Han skriver "Vad Pisarapporten visar är att svenska elever är 

dåliga på kunskaper men bra på att ställa till oreda". Eleverna har alltså låg kunskapsnivå och 

uppför sig dåligt, men frågan är varför. Eberhards svar är att den svenska kulturen har gjort 

det omöjligt att uppfostra: "I en kultur där man inte ens kan föra självklarheter på tal – som 

att barn behöver gränser och regler – är det nästan omöjligt att i praktiken förändra 

någonting". Författarens tolkning är att problemet delvis ligger på en makronivå. Det svenska 

samhällets syn på barnuppfostran skapar problem i föräldrarollen: "Vi föräldrar vill inte vara 

föräldrar, vi vill vara kompisar med barnen". 

 

Juul ser istället problemet som en fråga om vuxnas antagande att relationen mellan föräldrar 

och barn ska vara en maktkamp: "Problemet tycks vara att både föräldrar, fackfolk och så 

kallade experter tänker i termer av motsättningar/../". Detta kan ses som ett svar på Eberhards 

åsikt att det krävs en mer auktoritär hållning från lärare och föräldrar. Även om Juul ser det 

som ett strukturellt problem är hans fokus på föräldrarnas förhållningssätt: 

 

Dessvärre gör många föräldrar samma sak när deras helhjärtade försök 

att klara sig med att vara demokratiska och snälla inte ger önskat 

resultat och de, som en följd av detta, känner sig maktlösa. 

 

Sammantaget blir detta således en kombination av makro och mikronivå då Juul pekar på 

problem på flera nivåer. 

 

Greene via Bosseldal skriver att problemet är vuxnas syn att "Om bara barnet vill, så kan 

det". Han säger att för mycket ansvar läggs på barnet: "Det har drivit fram en syn på barn 

som medfört att hela ansvaret för problem – och problemskapande beteenden – hamnat på 

14/27 



barnet". Det synsättet innebär därmed att ansvaret för att åtgärda det dåliga uppförandet 

ligger hos barnet och förälderns fokus blir att motivera barnet, inte att lära det. 

 

Konsekvenser 

Eberhard tar upp att den ickeuppfostrande kulturen får långtgående konsekvenser. "Därför 

kan man inte förbjuda barn att prata i mobiltelefon eller surfa på internet inne i klassrummen. 

/../Detta gör att det inte längre är föräldrarna som styr utan barnen". Vår tolkning är att 

författaren menar att detta leder till att barnen beter sig dåligt i skolan och inte kan 

tillgodogöra sig kunskapen. Risken som Eberhard ser är att Sverige som land halkar efter 

jämfört med omvärlden. 

 

Juul skriver att konsekvenserna av ett osäkert föräldraskap är att föräldrarna söker sig till 

ytterligheter då "/../om det snälla och demokratiska inte fungerar så måste vi tillbaka till det 

strängare och konsekventa ledarskapet". Båda dessa två metoder menar han dock är dåliga 

eftersom "Vi vet att den ålderdomliga metoden skapar en massa barn med psykiska, 

existentiella och psykosociala problem och att det samma sker med den snälla metoden". 

Detta är även något vårt avsnitt med tidigare forskning gav belägg för. Auktoritära och 

tillåtande föräldrastilar visades där ha en koppling till barn med aggressionsproblematik 

(Rathert, Pederson, Fite, Stoppelbein & Greening 2015). 

 

Den enligt Greene, felaktiga människosyn vuxna har på barn har lett till konsekvenser såsom 

att barnen ses som bärarna till skulden för deras så kallade problemskapande beteenden. 

Greene hävdar att "Det hjälper inte med konsekvenser. Det hjälper inte att tjata." och vidare; 

"Sluta tala om för de här barnen vad de redan vet". Greene menar att ytterligare en 

konsekvens är att vi lätt fokuserar på barnens oönskade beteende istället för att hjälpa barnen 

att utveckla de förmågor de behöver. Han skriver att "vuxnas förväntningar krockar med 

barns förmågor. Idag måste allt yngre barn sitta stilla och koncentrera sig allt längre." något 

som han menar kommer att leda till fler "förlorade barn". 
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Lösningar 

Eberhard ser problemet som huvudsakligen strukturellt, och därför innebär lösningen att man 

behöver ändra kulturen i Sverige. Arenan han utgår från i artikeln är skolans värld och därför 

fokuserar han på att lärarnas status behöver höjas med ökade löner, men de bör också ges 

större handlingsutrymme i klassrummet. Föräldrarna och lärarna måste sätta tydliga gränser 

och lära barnen vad som förväntas av dem så att de förbereds inför vuxenlivet. Barnen måste 

tidigt lära sig vad syftet är med kunskap, så att de blir motiverade till att studera. 

 

Juuls förslag till lösning är tredelad. Lösningen är dels en förändring av relationen mellan 

förälder och barn där han skriver att "de behöver inspireras till ett paradigmskifte från 

maktkamp till likvärdighet". Dels behöver föräldrarna öka sin empati och självförståelse för 

att undvika att kränka barnen. Ett problem är att "/../föräldrar inte klarat av att ge dem ett 

likvärdigt samspel och motstånd, och därmed ingen livskunskap". En tolkning blir då att Juul 

menar att lösningen är just att föräldrar ska ge likvärdigt samspel, motstånd och livskunskap. 

 

Greene genom Bosseldal menar att lösningen ligger i en förändrad människosyn när det talas 

om barn bland vuxna. Vuxna ska se på barn som gör fel som att de vid det aktuella tillfället 

inte haft kunskap tillgänglig om vad som är rätt och fel, eller att vissa förmågor hos barnet 

inte varit tillräckligt utvecklade.  

 

"Om barnen själva skulle kunna beskriva vad som händer när de än en gång 

brutit mot en regel, skulle de troligtvis uttrycka det som att det måste ha 

uppstått något tillfälligt hårdvarukrångel" 

 

Skulden, och likaså lösningen på problemet skall därför inte hänföras till barnet. Vidare 

skriver Bosseldal att lösningen, till skillnad från vad Eberhard påstår, inte ligger i att upprätta 

konsekvenser.  

 

"Ingen skulle väl – nuförtiden – komma på att försöka straffa bort läs och 

skrivsvårigheter. Lika otänkbart vore det att försöka straffa bort problemskapande 

beteenden" 
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Greene förespråkar istället ett samarbete med barnen och i artikeln hittar vi tre konkreta steg; 

först och främst bör den vuxne analysera den saknade förmågan hos barnet som tar sig uttryck 

i utagerande beteende. Sedan analyseras utlösande faktorer till beteendet för att slutligen 

arbeta förebyggande med barnet. 

 

Aktörer 

Som vi skrev i avsnittet "Karaktär och orsaker skriver Eberhard att det är kulturen som skapar 

föräldrar som inte sätter gränser eller uppfostrar sina barn.   

 

Juul pekar på fel som föräldrar gör i sin relation med sina barn. Delar av artikeln är dock 

riktad till experterna som ska hjälpa föräldrarna, i slutet av texten skriver han "Därför måste 

vi, som arbetar med att inspirera frustrerade föräldrar/../". 

 

Bosseldal skriver i sin artikel att det enligt Greene är de vuxna i allmänhet som skapar 

kategorin "bråkiga barn". Det finns en problematik i sättet som vuxna försöker lösa barnens 

problem som enligt Bosseldal grundar sig i de vuxnas förväntningar på barn som krockar med 

barnens egentliga förmågor. Detta menar författaren har skapat en syn på barn hos vuxna som 

ovilliga och olydiga. 

 

Illustrationer, begrepp och metaforer 

Både Eberhard och Juul är tydliga i sina formuleringar. Eberhard väljer att förstärka sina 

resonemang kring skolväsendet och målar upp problemkomponenterna bland annat genom 

följande uttalande: 

 

Den så kallade flumskolan med problembaserad inlärning och grupparbeten, 

istället för kunskapsfokus och färdighetsträning, har varit förödande för 

kvaliteten. 

 

Han är starkt kritisk till hur skolsystemet är uppbyggt i Sverige. I Eberhards text är begrepp 

såsom gränser, gränssättning, gränslösa och krav signifikanta och hans ordval innehåller även 
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begrepp såsom "mytomspunnen tid" och "flumskolan". Dessa val av begrepp, som gav tyngd 

i hans text visar på Eberhards syn på skolans oförmåga att utbilda barn samt föräldrarnas 

oförmåga att uppfostra dem. 

 

Juul belyser hans syn på svårigheten med hjälp av bland annat följande beskrivning: 

 

Massor av föräldrar känner rent fysiskt, i sin kropp, att de älskar sina 

barn över allt annat på jorden. Men det är ingen garanti för att barnet 

också upplever detta i sin kropp. Det samma gäller som bekant 

kärleksrelationer mellan vuxna. 

 

Det räcker således inte att älska någon för att per automatik göra gott för den man älskar. 

Han poängterar vidare allvaret han upplever i situationen genom kraftfulla ordval som 

"explosiv ökning" och "återerövra makten". Juuls användning av begrepp såsom 

maktkamp, existentiell tomhet och faktisk kompetens förstärker hans perspektiv som 

förespråkar ett samarbete mellan barn och föräldrar. 

 

I Bosseldals artikel om Greene går det att hitta särskilda berättelser som gestaltar problemet 

såsom: 

 

Då skulle alla de konsekvensinriktade insatser som generationer av barn 

utsatts för, från guldstjärnor och klistermärken till rottingsmisk, 

utskällningar och klottersanering, ha skapat lika många generationer av 

barn som med tiden börjat uppföra sig perfekt. Men så är det ju inte.  

 

Vår tolkning är att Greene anser att det inte ger avsedd effekt att fortsätta med de traditionella 

konsekvensmetoderna. Barn lär sig inte genom konsekvenser om de inte har den kognitiva 

förmågan. Vidare tolkar vi att författaren använder följande utmärkande ord för att illustrera 

problemkomponenterna. Han använder begrepp såsom "mot konsekvenstänk", dialog, 

tålamod och problemskapande beteende. Han betonar att samspelet mellan den vuxna och 

barnet inte ska karaktäriseras av konflikt och motsättningar.  
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Rubriker och slogans 

Rubriker i tidningar har som syfte att fånga läsarnas uppmärksamhet och i debattartiklar kan 

detta ge intrycket av att även vara slogans. Rubriker till artiklar sätts sällan av författarna 

själva, dock är dessa rubriker skrivna som citat. Oavsett är det av intresse att uppmärksamma 

då rubriken är det första som möter läsaren. De tre artiklarnas rubriker/slogans är: "Skolan tar 

stryk när barn tillåts vara gränslösa", "Föräldraskap är ingen maktkamp" samt "Barn gör rätt 

om de kan". Perspektivens tyngdpunkt sammanfattas genom rubrikernas innehåll. Eberhards 

"tillåts vara gränslösa" demonstrerar hans syn på att barn behöver disciplineras. Juuls "ingen 

maktkamp" visar på hans strävan efter ett likvärdigt samspel mellan barn och förälder. Samt 

Greenes "om de kan" som visar hans betoning på kognitiv förståelse hos barnen.  

  

5.3.Claimsmaking 
Dessa tre män kan ses som claimsmakers. De utgår från sina individuella perspektiv på 

omvärlden för att rikta uppmärksamhet mot hur samhället fostrar barn. Därmed kan deras 

claim vara gemensamt: att ändra synen på vad en "god barnuppfostran" är, trots att deras 

åsikter om vad detta faktiskt innebär och hur det ska uppnås skiljer sig åt. Exempelvis 

fokuserar Juul på att lösningen finns inom familjen, medan Greene genom Bosseldal pekar på 

skolans betydelse. 

 

Dessa claims är verbala eftersom metoden som används för att presentera problemet är i 

textform. Artiklarna publicerades i massmedia (både i pappersform och på internet) vilket har 

gjort att de har haft möjlighet att spridas till allmänheten. Männen i artiklarna gör sina claims 

utifrån sina professionella positioner. Deras yrken kan vara en del i förklaringen till 

variationerna i deras claims då de har olika synsätt och metoder att lösa problemet. Deras 

yrkestitlar innebär också att deras claims kan tolkas som mer trovärdiga av publiken. 

Eberhard använder sig av (eller bristen av) tidigare forskning för att styrka sitt claim 

ytterligare, exempelvis genom att referera till PISArapporten eller i hans uttalande "/../ att 

det faktiskt inte finns några vetenskapliga belägg för att det skulle vara skadligt för barn att 

bli bestraffade". 
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Publiken som artiklarna riktar sig till är Göteborgspostens läsare. Men perspektivanalysen 

pekar på att det finns skillnader i vilken publik som adresseras. Vår tolkning är att Eberhard 

riktar sig till de som anser att det behövs "hårdare tag", Juul skriver främst till föräldrar och 

experter som vill ha en likvärdig föräldrabarnrelation och Bosseldal talar främst till vuxna 

som tror att "Barn gör rätt om de vill". Det skulle också kunna vara så att de olika claimen 

tilltalar en publik som delar värderingarna som presenteras. Ser publiken barnen som 

"ouppfostrade", "DAMPungar" eller "busungar"? Loseke kallar det för typifications och 

menar att uppfattningen om "typen av barn" påverkar tolkningen av claimet (Loseke 2003, s. 

5455). Det går inte att uttala sig om vilken som har den starkaste ställningen som trovärdig 

publik i vår analys. Eberhards artikel var dock den mest lästa artikeln i Göteborgsposten 

under 2013 (Karlsson 2014). Detta innebär att hans claim väcker uppmärksamhet hos många 

av Göteborgspostens läsare, men vi kan inte se om hans budskap accepteras eller avfärdas.  

 

5.4.Baumrinds uppfostringsstilar 
Som det framgår av perspektivanalysen ovan skriver Eberhard om gränssättning, regler och 

att det är föräldrar eller lärare som ska bestämma. I sin artikel beklagar han att Sverige är "Ett 

land där man helt enkelt inte får lov att vara en auktoritet". Från detta drar vi slutsatsen att 

Eberhard ligger högt på den kravställande dimensionen. När det gäller responsivitet finns det 

inget i hans text som tyder på att han ser ett värde i medbestämmande med barnen utan 

barnets vilja uttrycks endast som ett problem i det att barnet får "makten till skänks". Ej heller 

skriver han något om barnets känsloliv eller mående. Slutsatsen blir att Eberhard ligger lågt 

på den responsiva dimensionen. Sammantaget ger det intrycket att Eberhard propagerar för 

den auktoritära uppfostringsstilen. Omvänt leder det till att han är negativ till lågt 

kravställande, det vill säga den tillåtande och försummande föräldratyperna. 

 

Som vi skriver under avsnittet "Konsekvenser" i perspektivanalysen är Juul negativ till både 

den "snälla metoden" och den "ålderdomliga metoden", det vill säga den tillåtande och den 

auktoritära metoden. När Juul skriver om barns "existentiella tomhet" menar han på att barn 

inte får "motstånd" samt att deras känslor "problematiseras". Med andra ord en avsaknad av 

både kravställande och responsivitet och därmed en försummande hållning. Detta leder också 
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till att vi tolkar att den av Baumrinds metoder Juul propagerar för måste vara den 

auktoritativa. 

 

Bosseldal, precis som Juul, är negativ till effektiviteten av den traditionella auktoritära 

metoden då, som vi noterar i avsnittet "Lösningar" ovan att konsekvenstänkande inte fungerar 

för att få barn att göra "rätt". Bland Greenes förslag på lösningar hittar vi att föräldrar 

behöver förstå barnens begränsningar samt att ge dem lämpligt stöd att lära sig de egenskaper 

de har en brist i, såsom dålig impulskontroll. Detta motsvarar alltså responsivitet samt 

kravställande, och därmed den auktoritativa föräldrastilen. 

6. Diskussion 
Denna uppsats har haft som målsättning att undersöka olika uppfostransdiskurser som råder i 

Sverige genom att analysera innehållet i tre artiklar. Författarna har olika syn på verkligheten, 

på hur barn bör uppfostras och vidare vilken påverkan det har på barnens beteende. Det har 

varit intressant att se vilka olika slutsatser författarna har nått fram till trots att de alla har 

utgått från ett likartat grundproblem, detta att uppfostra barn. 

 

Inför insamlandet av kunskap till denna uppsats kände vi behov av att slå upp vad "uppfostra" 

kallas på engelska. Det vi fann var att "uppfostra" kan på engelska översättas med så pass 

skiftande ord såsom "to educate", "to nurture", "to raise" och "to foster" (Bab.la lexion u.å.). 

Dessa engelska ord representerar olika perspektiv på vad det innebär att uppfostra ett barn 

och det svenska språket hade kanske tjänat på att ha en större palett för att kunna beskriva 

begreppet på ett mer mångsidigt sätt. Vi kan koppla detta till vår perspektivanalys där de 

olika författarna har tagit dessa olika positioner som orden beskriver. Eberhards position har 

ett fokus på fostran av barnen. Juul fokuserar istället på relationen mellan barn och föräldrar, 

det vill säga nurture eller vårdande medan Bosseldal skriver om hur man ska utbilda barnen. 

 

Frekvensordlistan och perspektivanalysen har hjälpt oss att spåra olika diskursspecifika ord. 

Även avsaknaden av vissa ord och den frekventa förekomsten av andra ord ger uttryck för 

författarnas olika ståndpunkter och har hjälpt oss att förstå deras syn på problemet och 

besvara den första frågeställningen. En svaghet med att använda sig av en frekvensordlista 
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ligger i urvalet av orden som ska analyseras. Orden vi har valt har givit en viss tolkning, val 

av andra ord hade kanske resulterat i en annan slutsats. Perspektivanalysen har hjälpt oss att 

skönja olika tendenser i texten såsom Bosseldals preferens att rikta in sig på barnperspektivet 

medan Juul lägger mer fokus på föräldrarna. Genom att avkoda författarnas olika perspektiv 

har vi kunnat jämföra dem på ett strukturerat sätt. Dock kan det finnas en begränsning i att 

använda sig av färdiga rubriker då risken finns att man anpassar tolkningen av texten för att 

passa rubrikerna.   

 

När det gäller claims så finns det ingen enkel sanning, istället skapas olika sanningar som 

sociala konstruktioner (Loseke 2003, s. 35). Därför går det inte att analysera vad som är den 

bästa uppfostringsmetoden utifrån claims, eftersom det till stor del handlar om åhörarens 

värdering av claimet som påverkas av dennes eget perspektiv. De claimsmakers som 

presenteras i artiklarna vill visa publiken att det finns ett problem i hur vi uppfostrar barn, 

men också övertyga dem om att deras perspektiv är det rätta.  

 

Författarnas perspektiv tolkar vi har både för och nackdelar. Även om vi kan se poänger i det 

Eberhard skriver om att lärare behöver högre status i skolorna ser vi problem i det vi tolkat 

som en auktoritär föräldrastil. Med avseende på vårt avsnitt "Betydelse av uppfostringsstilar" 

finns det korrelation mellan den auktoritära föräldrastilen och trotssyndrom samt 

uppförandestörningar. Vad han förespråkar riskerar alltså att orsaka de problem han vänder 

sig mot. Lite på andra sidan står Juul, som anser att det inte ska vara en maktkamp barn och 

föräldrar emellan. Det som han förespråkar låter positivt men hur detta mål ska uppnås 

beskrivs endast i abstrakta ordalag. Vi ifrågasätter även om det går att ha en helt likvärdig 

relation eftersom en förälder alltid kommer att besitta mycket mer makt än ett barn. Greenes 

metod via Bosseldal är mer handfast än Juuls, att lösa varför barnet gör som det gör istället 

för att bara stoppa vad som kan uppfattas som symptom ter sig attraktivt. En svaghet hos 

honom är att han inte ger något stöd gällande vad man ska göra med barnet tills man kommer 

till rätta med dess svårigheter. Hur skyddar man exempelvis andra barn i närheten från att 

råka illa ut eller skadas? 

 

Eftersom uppfostringsmetoder kan få följder på barnets beteende och utveckling anser vi att 

det är viktigt att fortsätta forska på uppfostringsstilar. Det finns också en mening i att 
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undersöka vad som egentligen påverkar föräldrars uppfostringsstil och om det finns mönster i 

vilka föräldrar som tilltalas av de olika uppfostringsstilarna. Kan man exempelvis se något 

mönster kopplat till politisk tillhörighet?  Andra forskningsfrågor är exempelvis: Hur 

påverkas en förälders föräldrastil i samband med stress eller en psykisk sjukdom? Vilken 

föräldrastil är vanligast bland autistiska föräldrar och finns det några unika svårigheter för de 

föräldrarna? Vidare upplever vi att en brist i empirin är det faktum att vi ej kunnat finna att 

författarna talar om distinktioner mellan olika barngrupper. Vi anser att en distinktion mellan 

exempelvis pojkar och flickor hade kunnat ge mer djup i problemet, likaså förekomsten av ett 

diagnosfokus i texterna då författarna helt bortser från detta. Det finns följaktligen mer 

forskning att utföra.   
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Bilaga 1 
Tabell 3: Perspektivanalys på 3 artiklar. 

Komponent  Eberhard  Juul  Greene (enligt 
Bosseldal) 

Karaktär  Barnen är 
ouppfostrade och 
skapar kaos i skolan. 
Barnen är gränslösa. 

Föräldrarna vet inte 
hur de ska ha en bra 
fungerande relation 
till sina barn. 
Föräldrar känner sig 
maktlösa. 

Vissa barn saknar 
förmågor till att 
undvika oönskat 
beteende. Vuxnas 
förväntningar på 
barnen krockar med 
barnens förmåga. 

Orsaker  Sverige har en 
kultur som gör att 
föräldrarna vägrar 
uppfostra sina barn 
och sätta gränser 
och låter inte andra 
gör det. 

Föräldrar och 
experter tror att man 
måste ha en 
maktkamp med sina 
barn. 

Vi bestraffar barn 
istället för att hjälpa 
dem utveckla sina 
förmågor till att 
hantera kraven.  

Konsekvenser  Barnen lär sig inte 
att vara vuxna. 
Sämre 
faktakunskaper och 
resultat i Svenska 
skolan jämfört med 
andra länder. 
Sverige kommer att 
halka efter i 
utvecklingen. 

Barnen känner en 
existentiell tomhet. 
Risk för kränkningar 
av barnet och 
skadad självkänsla. 
Frustrerade föräldrar 
när de känner att 
metoderna inte 
fungerar. 
Föräldrarna söker 
sig då till 
ytterligheter. 

Explosiva barn och 
barn som är 
problemskapande 
för sin omgivning. 
Vuxna som aldrig 
lärt sig empati, 
theory of mind eller 
konsekvenstänkande
. Skuldbelägger 
barnen. 

Lösningar  Lärare ska få vara 
mer auktoritära. 
Föräldrar ska sätta 
gränser och ha 
regler. Kulturen bör 
bli mindre tillåtande, 
inkluderande och 
barnfokuserad. 

Lära vuxna 
självkännedom och 
empati. En mer 
balanserad relation 
där föräldrar ger 
lagom motstånd för 
utveckling till 
barnen. Relation 
istället för 
maktkamp mellan 
barn och vuxen. 

Samarbeta med 
barnen och hitta 
orsaker istället för 
att reagera på 
resultat av deras 
beteende. 
1. Analysera saknad 
förmåga 
2. Analysera triggers 
3. Arbeta 
förebyggande med 
barnet.  
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Aktörer  Föräldrar och 
kulturen 

Experter och 
föräldrar. 

Vuxna 

Illustrationer  Refererar till 
PISArapport.  
Man får inte 
förbjuda barn att ha 
mobiler på lektion 
eller låsa ut de som 
kommer sent. "Min 
dräng har också en 
dräng". “Flumskolan 
med problembaserad 
inlärning” 

"/../explosiv ökning 
av antalet unga med 
stora och tunga 
problem.", "Jokern i 
det här spelet/../", 
"hitta en helt annan 
parameter", "Det 
samma gäller som 
bekant 
kärleksrelationer 
mellan vuxna.", "Jag 
kan ju inte heller 
lära mig att bidra till 
min frus lycka 
genom att ägna min 
tid åt min älskarinna 
eller min bäste 
manlige vän i stället 
för att vara med 
henne." 

"tillfälligt 
hårdvarukrångel". 
Attacker mot tiggare 
och invandrare. "Vi 
måste söka 
uppströms, inte 
nedströms". "Ju 
högre ribba, desto 
fler förlorade barn". 
"Då skulle alla de 
konsekvensinriktade 
insatser som 
generationer av barn 
utsatts för, från 
guldstjärnor och 
klistermärken till 
rottingsmisk, 
utskällningar och 
klottersanering, ha 
skapat lika många 
generationer av barn 
som med tiden 
börjat uppföra sig 
perfekt. 

Rubriker och 
slogans 

"Skolan tar stryk när 
barn tillåts vara 
gränslösa". "Alla 
vill vara rebeller" 

"Föräldraskap är 
ingen maktkamp" 

"Barn gör rätt om de 
kan", "vuxnas 
förväntningar på 
barn krockar med 
barns förmågor" 

Begrepp och 
metaforer 

gränser, 
gränssättning, 
gränslösa, krav, 
kunskaper, 
uppfostra, 
mytomspunnen tid, 
flumskola 

makt, maktkamp, 
maktlösa, 
kränkning, barnens 
anpassning, empati, 
existentiell tomhet, 
likvärdighet 

mot 
konsekvenstänk, 
samarbete, utveckla, 
dialog, tålamod, 
problemskapande 
beteende 

 
 
 
Antal ord: 6000 
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